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ZER DAUKAT ESKUARTEAN? ZER DAUKAT ESKUARTEAN?

Gutariko batzuk aniztasunarekiko begirunean oinarritutako berdintasunezko 
harremanak gozatu nahi ditugu gure familia bizitzaren alderdi guztietan, 
hazkuntza eta etxeko lanetan, norbere buruaren eta maite ditugunen zaintzan 
dugun konpromisoa; baita gizarte-harremanetan eta gatazken ebazpen 
kooperatiboan ere. Genero zuzentasunak IRABAZI-IRABAZI formulan datza, 
gure gizarteko pertsona guztientzako positiboa eta askatzailea. 

Gida honek patriarkatuak moztu digun harreman eta emozioen munduaren 
kudeaketa osasuntsuan oinarritutako maskulinitate eredua berreskuratzeko 
gizonek egin behar dugun bidean laguntza txikia izan nahi du. Testu labur honek 
ezagunak izango diren eta egunerokotasunean gertatzen zaizkigun hainbat 
egoera eta baldintza erraztasunez gogora ekartzea ahalbidetuko diguten ideia, 
kontzeptu eta hausnarketa batzuk eskainiko dizkigu. Antzeman dezagun gure 
burua bertan eta balioztatu dezagun zer transmititzen digun eta ekartzen digun 
gizarteratze eredu horrek gizonei, beharbada harrituko gaitu jakiteak “genero 
berdintasunak gizonak behar dituela, baina gizonek genero berdintasuna behar 
dute ere bai” (Varanka, 2008). 

ZER DAUKAT 
ESKUARTEAN?

Justizia auzia, 
berdintasunarekin konpromisoa 
edo, beharbada, soilik 
garapen naturala… 

Guztiz parekidea den gizartearenganako aurrerapenak geldiezinak dira, 
eredu patriarkalaren erresistentzia eta inertziak oraindik gogorrak izan arren, 
emakumeentzako eta gizonezkoentzako bereiztutako rolak eta estereotipo 
sexistak berregin eta sostengatuz disparekotasuna bihurtuz. Bide horretan 
gizonek erantzukizun handia dugu: gizarte horren eraikuntzan parte 
hartzea eta inplikatzea. 

Jakitun izan behar dugu lehiakortasunean, nagusitasunean, gaitzustean, 
afektibotasunaren errepresioan, indarraren eta biolentziaren inposizioan 
oinarritutako eredu maskulino hegemonikoak guretzat kostu batzuk dakartzala 
ere bai. Gizonei gizatasuna kentzen digu eta pobretu egiten gaitu, emakumeak 
menpe jarri eta diskriminatzen dituen bitartean. 

Beharbada bada garaia eredu maskulino horretarako alternatibak bilatzeko, 
elkarkidetasunaren, enpatiaren, bakearen, maitasunaren eta alaitasunaren 
garapenean oinarrituta, gure emozioen adierazpen positiboa eta identifikazioa 
abiapuntutzat hartuta. 
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ZER DA ZEHAZKI PATRIARKATUA? ZER DA ZEHAZKI PATRIARKATUA?

ZER DA
ZEHAZKI
PATRIARKATUA?

Has dezagun hasieratik. Gure gizarte eta kultura sisteman, maskulinitate 
tradizionala munduaren ikuspuntu androzentrikoan oinarrituko da, patriarkaren 
(gizona) autoritatea eta buruzagitza oinarri hartuta. Familia giroan, oso ezaguna 
da “familiaburu” figura, ideia horrekin erraz konektatzen dena. 

Sistema hori gizonei datxekion genero agindu gisa zehazten diren atributu, 
balio, funtzio eta jarreretan oinarritzen da. Horrek zuzenean eta zeharka 
emakumeak eta eredu horretara mugatzen ez diren, “arautik” irtetzen diren 
gizonak diskriminatzeko eta menpe jartzeko balio du. 

Menderatze sistema hori ‘sexu biologikoaren‘ bidez justifikatzen denez, ezartzen 
duen ordena naturaltzat hartu ohi da, eta ez transformatu ahal den gizarte 
eraikuntza gisa. Hori dela eta, patriarkatuak emakumeei eta gizonei “hori soilik 
izateagatik” ezartzen zaizkien genero rolak edo aginduak finkotzat hartu ohi 
dira, ez trukagarriak. 

Agindu horiei jarraiki, gizonak indartsuak, lehiakorrak, erasotzaileak, seguruak, 
anbizio handikoak, kementsuak eta beti sexualki prest egon behar gara… Eredu 
horretatik gizonei beldurra, lotsa, tristura, mina, ziurtasun eza, samurtasuna 
bezalako sentimenduak ez adieraztea irakasten zaie. Emozio horiek 
“kontrolatzea” eskatzen zaigu, gure sentimenduak izkutatzeko “oskola” garatuz. 
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BAINA… ZERGATIK GARA EMAKUMEZKOAK ETA GIZONEZKOAK GAREN MODUKOAK? BAINA… ZERGATIK GARA EMAKUMEZKOAK ETA GIZONEZKOAK GAREN MODUKOAK?

BAINA… ZERGATIK GARA 
EMAKUMEZKOAK ETA 
GIZONEZKOAK GAREN 
MODUKOAK?

Jakin badakigu sozializazioa jaiotzearen unean hasten den prozesua dela, edo 
lehenago. Haurtxoaren etorrera prestatzen dugunean, urdina edo arrosa 
prestatzen dugu dagoeneko, eta hori bizitza osoan luzatuko da. Prozesu honen 
bidez, eta besteekin sortzen ditugun harremanez baliatuz, gizartearen balio, 
jarrera, aukera eta jokabide horiek ikasten eta barneratzen ditugu, gizartean 
modu egokian jokatzeko. Hau da, sozializazio-prozesuaren bidez, besteengandik 
ikasten dugu eta inguruneko ohitura kulturalak geureganatzen ditugu.

Sexua/generoa sisteman oinarritutako sozializazio bereizgarriaren 
teoriaren arabera, bizitza sozial eta kulturalean lehengo pausoak ematen 
ditugunean, generoaren nortasun bereizgarriak geureganatzen ditugu. 
Nortasun horiek estilo kognitiboak eta jarrerazko estiloak dituzte barne, baita 
kode axiologiko eta moralak ere, eta genero bakoitzak jokabidearekin loturiko 
hainbat arau estereotipiko ditu esleiturik.

Emakume eta gizonen arteko sozializazio bereizgarri horrek neskak eta mutilak, 
berez, ezberdinak direla esan nahi du eta, ondorioz, heldutasunean bete beharko 
dituzten paperak ere ezberdinak izango direla. Gauzak horrela, sozializazioaren 
agente nagusiek (familia, hezkuntza-sistema, komunikabideak, hizkuntzaren 
erabilera edo erlijioa) maskulinitatea lotu ohi dute botere, arrazionaltasun 
eta bizitza publikoarekin loturiko auziekin, hala nola ordaindutako lana edo 
politika. Auzi hauek produktiboak dira eta ondare materialen arduradun 
bihurtzen dituzte gizonak. Feminitatea berriz, pasibotasun, mendekotasun, 
obedientzia edo bizitza pribatuaren auziekin lotzen dute, hala nola zaintza 
edo afektibitatearekin. Auzi hauek lotuta daude ugalketarekin eta ondare 
emozionalen arduradun bihurtzen dituzte emakumeak.

Gizarteratze mezu horiek neska-
mutilei etengabe eta zuzenean 
heltzen zaizkie familia eta gizarte 
eta komunikabide erreferentzia 
ereduen bidez, baita kontsumitzen 
dituzten aisialdirako produktuen 
bidez ere, jostailuak, ipuinak eta 
pelikula edo marrazki bizidunak; 
jarrera, portaera, arau eta gizarte 
balioen ereduei buruz erakutsiz, 
bere sexuaren arabera zer egin 
behar duten eta nolakoak izan 
behar diren ikusaraziz. 

Zergatik dugu 
dugun harremana 
gure bikotearekin, 

seme/alabekin, 
gure gurasoekin? 

Zer da eta 
zer esan nahi du 

gizona izatea gaur egun? 
Zergatik ni eta
beste gizonak

gara garen
modukoak?

Ze neurrian 
maskulinitate 

eredu tradizionalak 
zehazten gaitu?
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PATRIARKATUAREN ABANTAILAK? BAI, BAINA BADITU KOSTU BATZUK ERE BAI…BAINA… ZERGATIK GARA EMAKUMEZKOAK ETA GIZONEZKOAK GAREN MODUKOAK?

Prozesua ez da homogeneoa eta gure bizitzan zehar garatzen doa adinaren eta 
hainbat bideren bidez heltzen zaizkigun kanpo eragin ezberdinen arabera. Ikus 
dezagun azaleko moduan nola gauzatzen den garapen hori. 

Eraikuntza pertsonal prozesu guztietan bezala, aldi hauek garapenaren une 
zehatzak adieraztea ahalbidetzen dute. Pertsona bakoitza gure erritmoak 
ditugu eta, beraz, ez dira inola ere aldi finko eta aldaezinak: 

 

• LEHEN HAURTZAROA ETA ESKOLA ADINA: aldi horretan 
identitate pertsonalaren oinarriak finkatuko dira. Umeak, bere 
banakotasunaren jabetza hartzeaz gain, gizon eta emakumeen 
arteko desberdintasun fisikoetaz jabetzen dira. Bi urtetatik 
aurrera, bereziki bere gurasoen bidez, lehen gizarteratze 
eragileak, baina bere sentsazio (barne mundua) eta besteei 
buruzko ezagutza (kanpo mundua), genero ideia barneratzen 
da pertsonaren ezaugarri aldaezin gisa. 

• BIGARREN HAURTZAROA (pubertaroa arte): genero ideian 
zurruntasun nabaria dago eta genero arauak trukatzea edo 
urratzea kostatzen da. Aldi horretan identitatea funtsezko auzia 
da, eta hori dela eta argi ikus daitezke neska eta mutilen arteko 
desberdintasunak. Mutilak maskulinitate kanonei moldatzeko 
presio handia pairatzen du, kontrako giroaz aldenduz, 
femeninoa.  

• NERABEZAROA (18 urte artera gutxi gora-behera): 
nerabezaroarekin bat eginez, bizitza zikloaren aldi 
konplexuenetariko bat da, transformazio fisiko nabaria 
dakarrena, baita etorkizuneko heldua osatuko duen identitate 
pertsonalaren erdiespena ere. Norbere burua bilatzeko aldia 
da, harreman sexual eta afektiboen hasiera, norberaren 
bizitzeko gunearen beharra eta lotura familiar estuen deslotura. 
Rol helduak hartzea dakar, abantailak eta murrizketak onartuz, 
baita generoaren arabera dauden itxaropenak ere. 

PATRIARKATUAREN 
ABANTAILAK? BAI, 

BAINA BADITU KOSTU 
BATZUK ERE BAI…

Aurretiaz aipatu den moduan, gure gizarteratze prozesuaren iruzur 
handienetarikoa izan da sinestaraztea emakume eta gizonei esleitutako gizarte 
rolak “natura ordena” baten ondorio direla eta rol eta aurretiaz ezarritako 
ordena horiek gizonentzako abantaila batzuk dakartzate gizonak direlako soilik. 

Hala ere, garrantzitsua da jakitun izatea patriarkatuak ematen dizkigun 
abantaila horiek kostu handia dutela, gizonen garapen pertsonala bizitzaren 
hainbat alderditan galaraziz. Abantailak horiek bi alderdi dituzte, kostu batzuk 
dituztelako gizonarentzat -eta emakumearentzat- eta horiek gizartearengan 
ondoez sorrarazten dute. Genero rolak hain jotzen dira naturaltzat non ezin 
ohi ditugun sortzen dizkiguten gaitzekin lotu. 

Noizbait jo duzu zure burua 

gizon ahultzat? 

Lotsa ematen dizu maitasuna 

publikoki adieraztea? 

eta beste gizon bati adieraztea? 

Ze nolako gizontasun handikeria egin dituzu 

edo ez duzu beste erremediorik izan? 

BAI EZ
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PATRIARKATUAREN ABANTAILAK? BAI, BAINA BADITU KOSTU BATZUK ERE BAI… PATRIARKATUAREN ABANTAILAK? BAI, BAINA BADITU KOSTU BATZUK ERE BAI…

Ugaltzaile izatearen eskakizunak, “benetako gizona” izateko ernaldu 
izateko gai eta ondorengoak izatearen (mutilak badira hobe) idean 
oinarritzen dena, potentzia eta gizontasunaren baldintzapenak 
dakar. Berriz, hastapen sexual goiztiarraren motibazioa du, 
amodiozko konkista anitzak izateko presioa, harreman sexualak 
izateko beti prest egon norberaren desio erotikoa kontuan hartu 
gabe eta, horrez gain, etekin onekin eta erekzio hobearekin. Jakina, 
badakar emakume baten sedukzio sexualaren aurrean ezetz 
esateko gai ez izatea, “gay”tzat jotzea ekiditeko.

Beharrezko heterosexualitatea, gainera, gizonei emakumeak 
gustatu behar zaizkigula esaten digun agindua da, eta bestela, edo 
horrela ez dela badirudi, diskriminazio modu ezberdinen bidez 
zigortuak izango gara. 

Gizonen agindu sendoa autosufizientzia da. Guztia bakarrik 
egitea, laguntzarik behar ez izatea, inorengan konfiantzarik ez 
izatea ez mendekotasuna, kontrola izatea, norbere arauak jarraitu 
eta besteengan ezarri. Beste agindu batekin dator: beti sendo, 
iraunkor, gogor, irmo, ausart, beti erasora, arriskuari aurre egin 
eta ahultasun, pasibitatea ezta sentikortasuna erakutsi gabe; 
ezaugarri horiek femeninotzat jotzen baitira eta, hortaz, beldurra 
sorrarazten dute eta ez dituzte nahi. Indar fisikoa edota indarkeria 
agertzen dira orduan “desiratutako” maskulinitatearen ezaugarri 
gisa. 

Alkoholaren erabilera eta gehiegizko erabilera historikoki 
maskulinitate tradizionalaren sinboloa izan da, hein handi batean 
jarrera bortitzekin lotuta hala nola bandalismoa edo indarkeria 
sexuala. 

Ikus ditzagun adibide batzuk: 

Maskulinitate hegemonikotik aitatasuna, adibidez, zama baten 
moduan transmititzen da eta ez gozamena bezala. Zaindu 
horniduren sinonimoa da. Horrek esan nahi du gizon askorentzat 
bere familia zaintzea etxera dirua eramatea dela, eta ez zure seme/
alabekin denbora pasatzea. Umeek egunero zer jango duten edo 
berarentzat arropa erosteari buruz ez larritzeak dakarren balizko 
abantailaren atzean bere hazkundea ez ikustearen eta beraiekin 
denbora gutxiago pasatzearen kostua dago. Hazkuntzaren atazak 
bere gain ez hartzeak gure seme/alabekin une asko eta maitasun 
eta afektibitate guneak galtzea ekarri dezake.

Emakumearengan eskuordetzeak norberaren osasuna 
erantzukizun batez askatzea dakar, baina menpekotasuna sortzen 
dugu ere bai, norbere buruaren ardura hartzeko ezintasuna.

Etxeko lanak emakumearengan eskuordetzeak gizonak menpeko 
fisikoak bilakatzen ditu, bereziki pairatzen duguna gure bikotea 
arrazoi batengatik falta zaigunean.

Babeslea izatea gizarteratze maskulinoan dagoen beste agindua 
da eta beste pertsonak babesteko funtzioaren erantzukizunarekin 
lotuta dago, bereziki, emakumeak. Kasu horretan, babesa ez dago 
zaintzarekin lotuta (femeninotzat hartzen dena), jabetasunaren 
zentzuarekin baizik eta emakumeenganako botere eta kontrolaren 
jardutean bihurtu daiteke. Horrez gain, batzuetan beharrezkoak 
ez diren arrisku egoerak hartzea dakar. 

1110



PATRIARKATUAREN ABANTAILAK? BAI, BAINA BADITU KOSTU BATZUK ERE BAI… PATRIARKATUAREN ABANTAILAK? BAI, BAINA BADITU KOSTU BATZUK ERE BAI…

Kastrazio afektibo/sentimental horrek, jakina, gizonarentzat ondorioak ditu, 
besteak beste: 

• Beste gizonekin lagunarteko eta konplizitatezko elkarrizketak izatea 
galarazten die, beste pertsonekin konfiantzazko pertsonen arteko 
harremanak izatea barne. 

• Bere harreman munduan guztiz mugatzen du emakumeekin eta beste 
gizonekin (gizonezkoen bakartasuna deritzona).

•  Barne segurtasun eza eta gutxiagotasun sentimendu larria sortzen dio,  
emakumeekiko, bereziki bere mundu afektiboa egoki garatu dutela uste 
dutenekin.

• Lotura emozionalagoak eta enpatia ezartzeko aukera mugatu edo murriztu 
egiten du  norberaren eta besteen zaintzaren bidez.   

• Maskulinitateei buruzko gizarte arauak eta enpatia falta maiz gizonek 
gauzatzen dituzten jazarpen jarreren zioan daude hainbat ikerketen arabera.  

• Gizonek pairatzen dituzten buru-hilketa tasa altuak laguntzen ditu.1 
Gizonengan emozioen errepresioa eta langile gogorra, babeslea eta 
hornitzailea bakarra izatea sustatzen duten gizarteek gizon guztiek 
erraztasunez lortu ezin dituzten erronkak ezartzen dituzte. Gizarte lotura falta 
hori edo gizonen bizitza emozionalaren ahulezia ideiagintza buru-hilketaren 
haztegia izan daiteke, indarkeria patriarkalaren modua (Barker 2016; Way, 
2011).

• Zailtasun nabariak dakartza laguntza eskatzeko orduan, bereziki, 
kalteberatasun ekonomiko edo gizarte bazterketa egoeretan. 

Luis Bonino bezalako egileek, bere aldetik, depresioak eta psikologia motatako 
beste patologiak uste dute gizonengan maiz maskulinitate hegemonikoaren 
aginduak bete ez dituztelako edo gehiegi bete dituztelako ematen direla, edota 
maskulinitatearen mito batzuk zalantzan jarri izanagatik eta alde batera utzi 
izanagatik. 

1. Balioezten da gizonek bi aldiz joera handiagoa dutela buru-hilketaz hiltzeko emakumeak baino. Munduko 
Osasun Erakundeak batez beste kalkulatzen du 100.000 gizonetan 15k eta 100.000 emakumetan 8k egien dutela 
bere buruaz beste 

Maskulinitate patriarkalarekin lotuta dauden beste arrisku eta 
norbere zaintza faltaren jarrerak aurkitu ditzakegu dieta eskasen 
jarraipenean, tabakismoa, lan-arrisku zehatz batzuk, drogak 
gehiegi hartzea, trafiko istripuen jazoera altua…

“Analfabetismo emozionala”,  ziur aski ,  maskulinitate 
hegemonikoaren rolak hartzearen kosturik handiena da. Zertan 
islatzen da? Gizon bat heldu bihurtzen denean, hain ohituta dago 
bere sentimenduak estaltzera non benetako ikara ematen dion 
sentimenduei aurre egin behar dien edozein egoera. Norberaren 
barne munduak segurtasun eza sorrarazten dio. Izan ere, adierazi 
daiteke, esparru mental eta emozionalean, adibidez, hainbat 
ikerketek (Goleman, 1996) azpimarratzen dute mutilek 6 urterekin 
jadanik bere emozioak izkutatzen ikasi dutela. 
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ZER ESAN NAHI DUGU MASKULINITATE ANITZAK
EDO ALTERNATIBOAK AIPATZEN DITUGUNEAN?

ZER ESAN NAHI DUGU MASKULINITATE ANITZAK
EDO ALTERNATIBOAK AIPATZEN DITUGUNEAN?

ZER ESAN NAHI DUGU 
MASKULINITATE ANITZAK 
EDO ALTERNATIBOAK 
AIPATZEN
DITUGUNEAN?

Izan ere, baieztatu dezakegu akatsik egiteko beldur barik, maskulinitate 
patriarkala jadanik ezinezkoa dela bere forma zurrunetan, ezta desiragarria ere. 
Gero eta gizon gehiagok adierazten dute ez daudela eroso rol horretan eta ez 
daudela prest agindu patriarkalek eskatzen dietena betetzeko; bere emozioak, 
sentimenduak, desioak eta arazoak adierazi nahi dituzte naturaltasunez, izaki 
sentikor eta sentibera gisa bere burua azalduz ere. Aldi berean, gero eta 
emakume gehiagok bilatzen dute bikote gisa bere beharrak ulertzen dituzten 
eta bere eskubideak eta errealizazio pertsonal eta profesionalaren desirak 
aintzatetsi egiten dituzten gizonak, baita zaintza eta hazkuntza dakartzaten 
erantzukizunak erantzukidetasunez eta modu orekatuan bere gain hartzeko 
prest daudenak ere. 

Bide horretan gaude berdintasunaren aldeko gizonak. Eredu maskulino 
tradizional patriarkalaren ezabapenaren eta parekoagoa eta erantzukideagoa 
den maskulinitate ereduaren eraikuntzaren alde egiten dugun gizonak. 

Hausnarketa prozesu horrek bai ala bai ondorio ditu gutariko 
orok duen “barne matxista” identifikatzea eta des-eraikitzea, 
sakonki patriarkala den gizartean hazi garelakoaren ondorio 
dena. Azken helburua gizarte aurrerapen prozesu gehienetan 

zintzilik geratu den barne-iraultza lortzea da: gizon berria 
eraikitzea, harreman osasuntsuagoak, berdintasunezkoak, 

bidezkoagoak eta indarkeriarik gabekoak hautatzen dituena. 

 

Hala ere, ez gaude bakarrik eta gida honek gizon moduan egin behar dugun 
banakako eta talde-lan horretan laguntza izan nahi du.

Aurreko belaunaldietan ez bezala, denboran hain ez urrun daudenak, 
emakumeak etxeko esparrura mugatuta ikusi zituztenak erreprodukzio lanak 
bere gain hartuz, gaur egun ikus dezakegu nola emakumeak talde bilakaeraren 
buruzagi izan diren, nahiz eta berdintasunezko baldintzetan ez egin, bere 
presentzia nabarmenki zabalduz lan mundu produktiboan, erabaki hartzeko 
esparruan eta gizartearen kultura, politiko edo gizarte-esparru ezberdinetan. 
Bitartean, gizonek oraindik ez dute bere gain hartzen beraiei dagozkien zaintza 
eta etxeko lanak erantzukidetasunaren aldetik. 
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ZER ESAN NAHI DUGU MASKULINITATE ANITZAK
EDO ALTERNATIBOAK AIPATZEN DITUGUNEAN?

ZER ESAN NAHI DUGU MASKULINITATE ANITZAK
EDO ALTERNATIBOAK AIPATZEN DITUGUNEAN?

F 
Autonomia pertsonala areagotuko dugu: 
berdintasunaren aldeko gizona izateak etxeko eta 
familiako erantzukidetasuna praktikan jartzea eta 
azken hariraino eramatea eskatzen du. Ematen 
dugun egoera da, baina non asko irabazten dugun 
ere bai.

G 
Benetako berdintasunezko harremanak 
emakumeekin eta gure bikoteekin bereziki: 
bikote harremana substantzialki aldatuko da. Rol 
eta estereotipo sexistak bikotean gainditzeak 
komunikazio eta harremanentzako gune berriak 
irekiko ditu, irekiagoak eta positiboak bi aldeetatik. 

H 
Sexualitatea osoago eta gogobetekoa: maskulinitate 
eredu tradizionalaren ondorio den portaera 
sexualaren portaera patroia sakonki alienagarria 
eta oldarkorra da bai guretzat bai harreman 
sexualak ditugun pertsonekin. Berdintasunerako 
bideak gure desio sexuala barnean bir definitzea 
ahalbidetzen digu, estereotipo sexistak eraistea eta 
gune honetan benetan garrantzia duenaz gozatzea: 
komunikazioa eta plazerra.

 

Ikusi dugu jadanik zeintzuk diren maskulinitate hegemonikoaren kostuak 
gizonentzat. Baina, ¿ba al dakigu zer irabazten dugun berdintasunarekin? 

A
Aldaketa zentzu positiboan da, pertsona moduan 
hobetzen gaituena. Horrela, berdintasuna aske eta 
hobeagoak egiten gaitu.

B 
Garapen pertsonal handiagoa lortzen dugu: des-
eraiki eta berriro eraiki egiteke dauden barne 
iraultzak gauzatzeko esfortzua eskatzen du, egia 
da, baina norberari buruzko ezagutza nabarmenki 
handitzeko asebetetasuna du ondorio eta, hortaz, 
norbere bizitzaren kontrola izatea. 

C 
Gure mundu emozionalarekin elkar topatzen dugu 
berriro: gure emozio guztiak antzeman izateko gai 
izateak aberasten gaitu eta gure pertsonen arteko 
harremanak sustatzen ditu. 

D 
Gure autoestimua eta segurtasuna areagotzen 
dugu: autoestimu baxu horren eta ziurtasun 
pertsonala ezaren arrazoiak aurkitzen ditugu gure 
mundu afektibo-emozionalean. 

E 
Beste gizonekin konplizitate harremanak ediren 
ditugu: gizonekin ezartzen diren harremanak 
azalekoak izan ohi dira eta harremanak ezartzeko 
modu berri hori ez da erraza izaten. Azkar agertzen 
dira beste gizonekiko hurbiltasunarekin lotutako 
beldurrak. Hasierako beldur horiek gainditzen 
ditugunean, konplizitateen, hurbiltasun eta elkar 
laguntzen mundu distiratsua irekiko da gure bihotz 
txundituen aurrean. 
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PAREKOAGOA DEN
HEZKUNTZA
ERRAZTEKO?

Berdintasunezko eta bidezkoagoa den gizarterako lehenengo pausua 
errepikatzen ditugun genero rolak hausnartzea da. Emakumeak eta gizonak 
familiaren barnean duten rolaren buruzko ideia batzuk hain daude errotuta 
non inkontzienteki bereganatzen ditugun. 

Emakumeen sarrera lan munduan ideia horiei astindua eman die eta azken 
urteetan atea ireki dio aitari etxeko lanetan duen erantzukizunen zatia bere gain 
hartzera. Hala ere, balantza oraindik desorekatuta dago eta irudi femeninoak 
bere gain hartu ohi du dagokion baino gehiago etxeko esparruan. 

AITAREN PRESENTZIA, IRISGARRITASUNA ETA ULERMENA  
seme/alabekin harremanak izateko moduan. Zigortzen duen eta 
ulermenerako eta irekiera emozionalerako lekua ematen ez duen 
aitaren irudia kosta ahala kosta saihestuz. 

ZAINTZAN KONPROMISO HANDIAGOA.  Kontzi l iazioan 
berdintasuna lortzeko beharrezkoa da etxeko kide guztiak 
profesionalki garatu ahal izatea. Aitak baliabideen hornitzailea soilik 
izateari utzi behar dio eta berak dituen beste erantzukizunak bere 
gain hartu. 

BERE SEME/ALABEN EKINTZETAN KONPROMISOA  bai eskola bai 
gizarte-esparruan. Kalitatezko denbora pasatzea eta ohitura onak 
izatea oso positiboa izango da umeen garapenerako. 

JARRERA EREDU ONA IZAN. Berdintasunezko hezkuntza ona 
bermatuz, jarrera matxistak arbuiatzen duena eta maskulinitate 
toxikoaren rolak errepikatzen dituena. 

Frogatu egin da aitatasun berriak adin txikikoen garapenean onura handiak 
dituztela ondorio moduan. “Aita berriak” emozionalki egonkorragoak dira, 
hobeto ulertzen dituzte bere sentimenduak eta portaera oldarkorrak murriztu 
egiten dira. Egonkortasun psikologiko eta emozional handiagoak ondorio 
positiboak izango ditu epe luzera esparru guztietan, bereziki ikaskuntzan eta 
emaitza akademikoetan. Horrez gain, heldutasunean harreman arduratsuagoak 
eta osasuntsuagoak ezarri egingo dira. 

Hori dela eta, aitatasun konprometitu, zaintzaile, afektibo, engaiatuta eta 
presentea jardutera premiatzen dugu. Eta ez bakarrik aitatasuna, baizik eta 
gizonen eransketa osoa zaintzetara oro har: menpeko pertsonen zaintza, 
lagunen edo bikoteen harreman afektiboen zaintza, baita zaintza profesionalak 
ere. 

Garrantzitsua da heztea eta lan egitea estereotiporik gabeko aitatasun 
erantzukidea jarduteko. Aitatasun erantzukidean etxean aitaren presentzia 
hurbilera igaro egiten da, laguntza emozionaletik eta maitasunetik, baita etxeko 
lanetan berdintasunezko partaidetzaren bidez ere. Genero ikuspegiko familia 
psikologian adituek azpimarratzen dute funtsezko alderdi batzuetan aktiboki 
parte hartzearen garrantzia: 
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7. Beste gizonekin konplizitate eta hurbiltasun egoeretan 
gaitzespena eta beldurra gainditzen saiatuko da. Ulertzen du 
beste gizonen laguntza eta lagunartea beharrezkoak dira 
bere bizi-garapenean. Bere laguntza onartzen du eta lehiakide 
gisa ez ikusten ikasten ari da. 

8. Bere sexualitatearen berriztatze prozesuan aurrera egiten 
du, modu naturalagoan eta osoagoan bizitzen saiatzen da, 
eredu maskulino tradizionalak inposatu dizkion mugatzailerik 
gabe.

9. Homosexualitatearekiko duen jarrera aldatzen hasi da, 
pertsona homosexualek pairatzen duten diskriminazio egoera 
modu aktiboan borrokatu behar direla onartuz. Gai horrekin 
duen harreman pertsonala aztertzen du. 

10. Eta, jakina, emakumeengan gizonek gauzatzen duten genero 
indarkeriarenganako tolerantzia zero jarrera hartu du. 
Ulertu du isiltasunak gaizkide bihurtzen gaituela. 

Eta azken finean… Aldaketa pertsonaleko proiektua duen 
gizona da eta praktikan jartzen du. Hori dela eta bere jarrera, 
iritzi eta portaera gehienak bir pentsatzen ditu, prozesu 
gizarteratze sexista eta patriarkalaren ondorio direla 
ulertzen baitu. 

Bere helburua berdintasunean gizartea eraikitzea da non 
genero rolak gainditzea lortu den eta, horretarako, ulertzen 
du lehenengo bere burua aldatu behar duela. 

Zaintzek botere eraldatzaile sakona dute gizonentzat zaintzea afektiboki lotzea 
da, zaintzea bestearen beharrak entzutea da, zaintzea emozionalki irekitzea da 
eta zaintzea norbere burua zaintzea da ere bai. Baina zaintzak dira, batez ere, 
erantzukidetasunaren eragilea, atazen bidezko banaketarena, patriarkatuak 
ematen dituen abantaila maskulinoen ukoarena eta, azken finean, emakume eta 
gizonentzako aukera berdineko eta indarkeria matxistarik gabeko munduaren 
lorpenarena.

 

AHIGE Dekalogoak 
berdintasunezko gizonaren printzipioak laburtzen ditu eta

kontzientzia hartzera eta nork bere gain hartzera gonbidatzen du. 

Berdintasunaren aldeko gizon batek: 

1. Bere burua onartzen du bere denboraren eta kulturaren 
produktu gisa. 

2. Bilaketa bide pertsonala eta bere balioen, eskema, 
mekanismoak, jarrera eta pentsamenduen bir barne 
planteamendua hasi du. 

3. Aldaketa jarrera mantentzen du emakumeekiko 
harremanean, non jadanik ez diren onartzen edozein motatako 
disparekotasuna. 

4. Emakumeen bidezko erreklamazioak aktiboki babesten 
ditu sexismoaren kontra. Ulertzen du ez duela balio soilik 
hitzekin eta beharrezkoa dela gizonek gaiari buruz aktiboki 
eta agerian aldeko iritzia azaltzea. 

5. Bere burua izaki sentibera, afektibo eta, batez ere, sentikor 
moduan agertzea ikasten ari da. Horrez gain, tradiziozko 
isolamendu emozionala gainditzen saiatzen ari da.  

6. Bere seme/alabekin duen harremanaren bir-planteamenduaren 
prozesua hasi du. Jadanik ez du bigarren mailako rola 
onartuko eta saiatuko da harremana osoagoa izaten, beraiekin 
zuzenean engaiatzen.  
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Hona hemen ariketa erraza konprobatzeko norarte partekatzen dituzun modu 
erantzukidean etxeko lanak zure bikotearekin eta zure seme/alaben hazkuntzan 
konprometitzen zara. Marka ezazu zure egunerokoari gehiago doitzen den 
erantzuna:

ATAZA BAI EZ

1
Zure seme/alaben ikastetxeko bileretara zoaz modu 
orekatuan zure bikotearekin alderatuta? 

2
Zure seme/alabak ikastetxera edota eskolaz kanpoko 
ekintzetara eraman ohi dituzu? 

3 Zure seme/alabak parkera eraman ohi dituzu? 

4 Zure seme/alabak medikura eraman ohi dituzu?  

5 Gauetan zu altxatu ohi zara esnatzen badira? 

6
Komuna garbitu al duzu hilabete honetan gutxienez 
behin? 

7 Ba al dago inoiz egin ez duzun etxeko lanik?  

8 Etxeko garbiketa lanak zure gain hartu ohi dituzu? 

9
Zure gain hartu ohi duzu nagusien eta senide 
mendekoen zaintza?

10 Erosketez zu arduratzen zara? 

11
Zuk erabakitzen duzu zer erosi behar den edo zer 
prestatuko den jateko?

12
Zure seme/alaben arropa edo oinetakoen erosketaz 
arduratzen al zara?

13
Nahiko denbora (eta kalitatezkoa) pasatzen al duzu zure 
seme/alabekin? 

14
Arretaz entzuten al diezu eta gomendioak ematen 
dizkiezu arazoak dituztenean? 

15
Saiatzen al zara berdintasunezko bikote baten eredua 
izaten zure seme/alabentzat? 

16
Zure seme/alabei bere emozioak adierazten erakusten 
al diezu, bere buruak izatea ahalbidetuz eta bere behar 
afektiboak mugatu barik? 

17
Zure maitasuna modu argian adierazten al diezu? (maite 
dituzula esaten diezu eta besarkatzen dituzu maiz eta 
musukatzen dituzu)

 

Zerrendatu ditzakegu eguneroko bizitzaren mantenuaren eta hazkuntzaren 
beste jarrera eta atazak. Hauek ausaz hautatu ditugu. Kontatu ditzakezu ze 
erantzun diren positiboak eta zeintzuk negatiboak eta atera, segur aski, ondorio 
batzuk.

Bikotea badaukazu, hausnartu dezakezu ere banaketa bien artean bidezkoagoa 
den ala ez, negoziatzen diren eta adosten diren alderdiak diren, edo nola 
banatzen diren “denboraren erabilerak” zure bizitza pertsonalean, lanean edo 
familian, eta nola ez baita zure bikoterenean ere. ¿Uste al duzu zure seme/
alabei familia eredu erantzukidea eskaintzen diezuela? 
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Berehalako aldizkako ekintzez gain, berdintasuna oinarrian ondo fundatu 
behar dira. Neska-mutilek bere pertsonalitatea eraikitzen dute egunero ikusten 
dutenaren bidez, bai ikastetxean bai etxean. Familiatik saiatu behar gara umeei 
ahal diren jarraibiderik onenak. Gomendio xume batzuk eskaintzen dizkizugu, 
kontuan hartu ahal direnak aitatasun eredu alternatiboa eskaintzeko orduan: 

Kontuz hiztegiarekin
Hizkuntza oso boteretsua da, bai onerako bai txarrerako, 
eta beraz kontuan izan behar dugun zerbait izan behar 
da berdintasunean hezteko orduan. Birpasatu behar dugu 
inkontzienteki ikasi duguna eta askotan konturatu gabe 
errepikatzen ditugun esaldi matxistak saihestu. 

Ahalegindu behar gara hizkuntza barneratzaileagoa 
erabiltzen. Garrantzitsua da oztopoak gainditzea: ez da ezer 
gertatzen gure burua identifikatuta ikusteagatik historikoki 
estu lotuta beste sexuarekin lotuta dagoen zerbaitekin. 

Estereotipoekin kanpora
Estereotipoak egunero hainbat egoeratan agerian jartzen dira, 
erabakigarria da identifikatzea eta saihestea. Adin goiztiarra balio 
osasuntsuak bultzatzeko unea da.

Aska zaitez, baimendu eta bultzatu zure seme/alaba nahi duen 
eskolaz kanpoko ekintzara izena ematera, kontuan hartu gabe 
tradizionalki beste sexukoa jotzen bada. Saihesten saia zaitez 
estereotipoak ere jostailuetan eta arropan. Garrantzitsua da bere 
gustuak errespetatzea eta janzteko orduan bere lehentasunak 
adierazteko  edo diren moduan adierazteko askatasuna ez kentzea. 

Erreferente
berriak bilatu
Aipatu ditugun estereotipoak denbora gehiena agerian 
daude heltzen zaigun eduki kultural guztian. Liburuetatik 
filmetara. Pertsonaia femeninoak ahul eta emozional gisa 
aurkeztu ohi dira, maskulinoak indartsu eta boteretsu 
bezala agertzen diren bitartean. 

Emakume amaren irudia errepikatu ohi da, baita gizon 
langilerena ere. Baina ez zaitez larritu, anitzagoak diren 
beste aukerak daude. Lan egiten duten eta karrera 
garrantzitsuak dituzten emakumeei buruz hitz egiteak 
neskei erakusten die baliozkoak direla edozein motatako 
atazak egiteko, zaintzetatik harago. 

Erreferenteak inguruan daude ere bai. Zure familiako 
eta gizarte inguruko emakumeen ahotsak eta istorioak 
garrantzitsuak dira eta ezagutzaz beteta daude ere bai. 
Berdintasuna sustatzeko lehenengo pausua eguneroko 
ekintza txikietatik abiatuta da, beraz eman dezagun 
adibide on bat. 
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Saia zaitez komunikazio
ona sustatzen 
Berdintasunaren beste oinarri bat etxeko kideen arteko komunikazio egokia eta 
atsegina da. Beharbada gure seme/alabak disparekotasun egoerei aurre egin 
beharko diete, horregatik garrantzitsua da jakin dezaten beste aukerak daudela, 
gai izatea adierazten eta aukeratzeko askatasuna izatea. 

Funtsezkoa da komunikazio ona egotea ere umeek konfiantza izateko eta gune 
segurua izan gaitezen nora jo dezaten arazorik badute edo zalantza bat ebatzi 
behar badute. 

Bere ikaskuntzan
nahasi zaitez 
Inplika zaitez eskola esparruan eta ezagutu ezazu inguruan duten gizarte-giroa. 
Guraso taldeetan parte hartzea eta ideiak proposatzea berdintasunean hezteko 
eragin positiboa izango du ziurtasun osoz.  

berdintasuna
askatasuna
segurtasuna
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